Protokoll

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB

Utfärdare

Datum

Sammanträdesdag och tid

Annica Lundell

2013-01-15

tisdag kl. 19.00

Sidnr

1

Mötesdeltagare

Lokal

Anita Carstam, ordf.
Cathrine Andersson, vice ordf.
Annica Lundell, sekr.
Tina Eresjö Koster
Yvonne Ahlin
Katarina Nyman

Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Protokollförare

Jennie Winberg

Annica Lundell

ÄRENDE
Rubrik

Styrelsemöte januari 2013
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Föredragningspunkter
Löp
Beslut – åtgärd
nr
§1

Mötets öppnande

§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2012-12-03 justerades.

Beslut
taget

Bordlagd
fråga

§4

Sektorer
HUS –Ny ”husgrupp” är på gång. Anita kontaktar Marie Å, Annica R,
Jennie W för att höra om de är intresserade av att driva gruppen. Styrelsen
Ja
fattade ett beslut om att anlita Cathrine som rallylydnadsinstruktör,
Cathrine deltog inte i det beslutet.
Jennie har kontaktat Christl på studiefrämjandet och hon vill gärna vara
med på ett HUSmöte för att ge information. Cathrine vill hålla i mötet
tillsammans med instruktörerna och Anita och Yvonne.
Anita har talat med Lotta AW om hon är inresserad som distriktsansvarig att komma och
informera och det ville hon gärna.

TÄS – ligger lågt i väntan på kvällstävlingen i juni. Ny TÄSansvarig
behövs då Katarina avgår vid årsmötet..
RUS/IPO – Ingen rapport
Agility – Kistatävlingen avslutad. Det var totalt 1600 starter på 4
dagar. Allt fungerade utmärkt! Det kommer att anordnas en
fortbildningsdag för instruktörer. 5-6-7 juli kommer det att vara
agilitytävling på klubben.
Rally – Lottie sitter inte kvar som rallyansvarig men är behjälplig vid
tävlingar etc. Det finns planer på att utbilda rallylydnadsinstruktörer 2013.
S/M – Anita har kontaktat kommunen angående en ev.
takrenovering. Anita har fått diarenr på vårt ärende hos Kultur och
Utbildningsnämnden och det är KUN 2012.0085. Anita har fått
besked att ärendet tas upp i nämnden i februari.
Tina informerade om att Linda Z har kontakter vad gäller dränering
av apellplan. Tina tar reda på kostnaderna. Kommunen håller på att
gallra skog vid bakplan vilket kommer att resultera i att det blir mer
sol där som gör att planen torkar upp snabbare.
PR/Info Tina har pratat med Linda Z och hon vill ta över efter Lotta.
Kök – Katarina talat med Elisabeth. Hon vill att vi ska säga till henne
innan det är någon aktivitet på klubben så handlar hon till det så
slipper varorna bli gamla om de handlas för tidigt.

§5

Barn och ungdom
Det har startats en Facebook sida och kurser drar igång till våren.

§6

Ekonomisk rapport
HK 185 918 SEK
SHYP 63.878 SEK

§7

Post/E-post
Ingen post.

§8

Bordlagda ärenden
Inga.

§9

Återremitterade ärenden
Inga.

§10 Nya beslutsärenden

§11 Verkställande utskott
.

§12 Övriga frågor
Mats Nelson vill ha en länk på vår hemsida och styrelsen beslutar att Ja
det går bra.

§13 Nästa möte
Nästa möte måndag 18 februari 2013, 19.00 i klubbstugan.
§14 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras

Anita Carstam
Ordförande

Annica Lundell
Sekreterare

